
Afd. Rotterdam  

Uitnodiging 
Voor excursie naar Ten Kate 5 november 2016 

 

Zaterdag 5 november 2016: Ten Kate Racing 
 

We hebben voor deze dag een bedrijfsbezoek gepland en wat voor een bedrijf! 
We gaan naar Nieuwleusen bij Zwolle waar Ten Kate racing is ge-
vestigd Ten Kate Racing is een Nederlands motorsportteam, dat 
in 1995 is opgericht als team dat actief was in de Nederlandse 
wegracerij. Tegenwoordig is het team actief in het WK Superbike 
en WK Supersport. In de Supersport heeft het team tussen 2002 
en 2014 9 titels veroverd. Het team komt uit met Honda-motoren.     
In 1995 begon het team met de wegracerij in Nederland. Het team, 

dat onder leiding staat van Ronald ten Kate, groeide en is nu actief in het World 
Superbike kampioenschap. In 2001 stapte ten Kate voor het eerst voor een volledig 
seizoen in een wereldkampioenschap, het WK Supersport. In 2002 pakte Fabien 
Foret de eerste titel voor het team. Vervolgens bleef het team de Supersport klasse 
domineren; in de jaren 2002 tot en met 2008 en in 2010 won het team het kampi-
oenschap. In 2004 ging het team naast de Supersport klasse ook rijden in de World 
Superbikes. Chris Vermeulen maakte samen met het 
team de overstap en finishte op een knappe vierde plaats 
in het kampioenschap. Vermeulen maakte later de over-
stap naar de MotoGP. Het team bleef tot 2007 steken 
met enkele overwinningen, echter wist James Toseland 
dat jaar het eerste, en tot op heden enige kampioenschap 
voor het team in de wacht te slepen. Het team blijft mee-
strijden om overwinningen in de World Superbikes en Su-
persport. De talenten van het team kunnen vanuit de Su-
persport doorgroeien naar de Superbikes, en eventueel 
naar de MotoGP.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_superbike
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supersport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honda_Racing_Corporation
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_ten_Kate&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_Supersport
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Foret&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Foret&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Vermeulen
https://nl.wikipedia.org/wiki/MotoGP
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Toseland
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                                  Arie Monster 
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Om te zien en te horen wat er allemaal komt kijken om een motorfiets zo snel te 
krijgen dat hij mee kan strijden in een kampioenschap krijgen wij als ATC de kans 
hiervoor. Rutger Belt van Ten Kate Racing zal ons de ins en outs vertellen over de 
afstelling van de motorfiets waarbij de wegligging een heel belangrijke rol speelt.  
We krijgen o.a. een presentatie over de opbouw van veringcomponenten zoals 
schokdempers, voorvorken enz. deze componenten bepalen de grip, stuurgedrag en 
comfort van de motor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We worden verdeeld in twee groepen, als de ene groep de presentatie volgt krijgt de 
andere groep een rondleiding.  
U ziet het zal een interessante en leerzame excursie worden voor elke techneut dus 
niet alleen voor de motoren liefhebbers waaronder veel dames. 
 

Introducés zijn van harte welkom! 
 
De lunch gebruiken we bij Ten Kate. 
 
De prijs voor deze interessante en uiteraard gezellige dag bedraagt voor de leden 
20,00 € en niet leden 25,00 €. 
 
Uw betaling is tevens bewijs van deelneming. 
 
Aanmelden liefst per e-mail secretaris@atc-rotterdam.nl of voorzitter@atc-
rotterdam.nl  Per telefoon; mob.06-10402059 of 0180-428019 telefoon Gerrit Ko-
nijnendijk. 

U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL87INGB0000515173 t.n.v. 
Penningmeester ATC afd. Rotterdam ovv Ten Kate 
 
Datum;  zaterdag 5 november 2016 
Vertrek;  07.45 uur. 
Vertrekadres; P.C. Hooftstraat 20 
   2885 BK  Ridderkerk. 
 

We vertrekken ongeveer om half twee vanuit Nieuwleusen richting Ridderkerk. 
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